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Mesures de seguretat i higiene 

davant COVID-19

Eixos clau del protocol:

o Distància – mans – mascareta

o Mesures de protecció

o Garantir la traçabilitat

o Declaració responsable famílies

o Comunicació Escola – AFA - Lleureducat

Podeu visualitzar el Protocol de seguretat i higiene de les

extraescolars a la nostra pàgina web o en següent enllaç:

MESURES I PROTOCOL DAVANT COVID-19*

*en cas que l’enllaç no funcioni, utilizar l’enllaç de la página web

ja que pot ser que hi hagi hagut una actualització del protocol

https://lleureducat.com/serveis/activitats-extraescolars/activitats-extraescolars-institut-escola-placa-comas/
https://lleureducat.com/wp-content/uploads/2020/09/Protocol-Lleureducat-LC-COVID-19.pdf
https://lleureducat.com/serveis/activitats-extraescolars/activitats-extraescolars-institut-escola-placa-comas/


Sortida de les Extraescolar

La sortida de les extraescolars es realitzarà per la porta del

Carrer Dolors Masferrer a les 17:30h.

Seguirem el protocol d’entrades i sortides de l’escola:

o Les famílies no podeu entrar a l’escola

o Eviteu les aglomeracions a la porta

o Respecteu la distància de seguretat

o La sortida es realitzarà per grups d’extraescolars



Declaració responsable

Cal que el pare/mare o tutor/a legal del infant firmi la

declaració responsable respecte la situació actual de la

COVID-19.

Trobareu la declaració responsable a la nostra pàgina web.

Cal fer arribar la declaració responsable al coordinador de

l’activitat de forma física o via correu electrònic:

josepbofill@lleuresport.cat

https://lleureducat.com/serveis/activitats-extraescolars/activitats-extraescolars-institut-escola-placa-comas/
mailto:josepbofill@lleuresport.cat


Full Lopd

Cal que el pare/mare o tutor/a legal del infant firmi la full de

la Llei Orgànica de Protecció de dades autoritzant o no la

cessió d’imatges per una finalitat no comercial.

Trobareu el full de lopd a la nostra pàgina web.

Cal fer arribar el full lopd al coordinador de l’activitat de

forma física o via correu electrònic:

josepbofill@lleuresport.cat

https://lleureducat.com/serveis/activitats-extraescolars/activitats-extraescolars-institut-escola-placa-comas/
mailto:josepbofill@lleuresport.cat


Què cal portar?

o Declaració responsable (1r dia)

o Full de lopd

o Mascareta

o Ampolla/cantimplora d’aigua

o Roba esportiva i calçat esportiu

o Ganes de fer esport i passar-s’ho d’allò més bé!

*PATINATGE: bossa amb patins, casc i proteccions

*TAEKWONDO: bossa amb el kimono i cinturó.



Competició ceeb

Bàsquet i futbol competició:

El Consell Esportiu Escolar de Barcelona està elaborant una

proposta d’organització de la competició esportiva d’equips tenint

en compte la situación actual.

Un cop aquesta proposta sigui definitiva, Lleureducat, AFA i

l’escola valorarem l’opció de participar-hi o no.

En cas de decidir participar-hi, es farà una reunió equip per equip

on les famílies decidirieu si voleu participar dels partits o no.



Objectius de les extraescolars

✓ Gaudir de la pràctica d’activitat física i dels esports

✓ Aprendre les diferents tècniques, tàctiques i accions

motrius dels diferents esports.

✓ Contribuir en l’educació integral de l’alumnat centrant-

nos en els valors propis de l’esport, respecte i inclusió

#EducarDivertint



Full de ruta

Fem Esport
P3-P4-P5

Escola
Esportiva
1r i 2n

Patinatge
Taekwondo
1r a 6è

Futbol i Bàsquet
Competició ceeb
3r a 6è



Fem Esport

o Cursos: P3, P4, P5

o Dies: dilluns i/o dimecres

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Titulat/da inscrit al ROPEC

o Activitat: iniciació esportiva mitjançant el joc, la

experimentació, circuits psicomotrius i diferents

formes jugades amb material convencional i

alternatiu.



Escola Esportiva 1r i 2n

o Cursos: 1r i 2n

o Dies: dimecres

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Titulat/da inscrit al ROPEC

o Activitat: iniciació esportiva al futbol, bàsquet,

handbol i esports alternatius mitjançant el joc i

formes jugades.



Futbol 3r i 4t

o Cursos: 3r i 4t

o Dies: dimarts i dijous + competició ceeb

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Titulat/da inscrit al ROPEC

o Activitat: entrenaments de futbol sala amb

partits els divendres al Consell Esportiu Escola

de Barcelona.



Futbol 5è i 6è

o Cursos: 5è i 6è

o Dies: dilluns i dimecres + competició ceeb

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Titulat/da inscrit al ROPEC

o Activitat: entrenaments de futbol sala amb

partits els divendres al Consell Esportiu Escolar

de Barcelona.



Bàsquet 3r i 4t

o Cursos: 3r i 4t

o Dies: dimarts i dijous + competició ceeb

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Titulat/da inscrit al ROPEC

o Activitat: entrenaments de bàsquet amb partits

els divendres al Consell Esportiu Escolar de

Barcelona.



Bàsquet 5è, 6è i 1r ESO

o Cursos: 5è, 6è i 1r ESO

o Dies: dimarts i dijous + competició ceeb

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Titulat/da inscrit al ROPEC

o Activitat: entrenaments de bàsquet amb partits

els divendres al Consell Esportiu Escolar de

Barcelona.



Taekwondo

o Cursos: 1r a 6è

o Dies: dilluns

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: Instructor de taekwondo

o Activitat: activitat de Taekwondo adaptada a

tots els nivells des d’iniciació fins a

perfeccionament.



Patinatge

o Cursos: 1r a 6è

o Dies: divendres

o Horari: 16h a 17:30h

o Monitor/a: entrenadora de patinatge

o Activitat: activitat de patinatge on els infants

aprendran els diferents elements tècnics

mitjançant el joc i la creació de coreografies.

o 2 grups: 1r, 2n i 3r // 4t, 5è i 6è



Aula d’estudi

o Cursos: 1r ESO

o Dies: dimecres i/o divendres

o Horari: 15h a 16h

o Monitor/a: Estudiant d’educación primària o

Màster professorat.

o Activitat: Espai on l’alumnat pot realizar deures

o estudi amb el suport d’un monitor/a que el

guiarà en l’aprenentatge i li ensenyarà

tècniques d’estudi, organització i treball en

grup.



Comunicació

o Inscripcions: Mitjançant Ampasoft

o Coordinació: Josep Bofill

o Telèfon i whatsapp: 666 590 435

o Correu: josepbofill@lleuresport.cat

o Més información, imatges i videos:

o Web: www.lleureducat.com

o Instagram: @lleureducat

o Facebook: @lleureducat

mailto:josepbofill@lleuresport.cat
http://www.lleureducat.com/
https://www.instagram.com/lleureducat/
https://www.facebook.com/Lleureducat

